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09 noites incluindo: 

02 (01+01) noites em San Jose, 02 noites em Puerto Viejo de Limón, 02 noites em Arenal e 02 noites em Manuel 

 Antonio com café da manhã e 02 noites em Tortuguero com pensão completa, na categoria escolhida 

Traslados regular de chegada e partida em San Jose e entre os destinos 
Traslado fluvial ida e volta a Tortuguero 02 almoços 
Visitas conforme itinerário, em serviço regular  

Seguro viagem Coris Vip 60 

 CHD, de 03 a 10 anos. Máximo de 02 chd compartindo apartamento com 2 adultos. 

 Esse programa oferece opção de ser com aluguel de carro. 

Guadalajara 

Saída: Diária 

MÉXICO DF 

Hotéis Previstos: 

Categoria San Jose Tortuguero Puerto Viejo de Limón Arenal Manuel Antonio 

Primeira Crowne Plaza Corobici Grupo Pachira Namuwoki Lodge Arenal Springs Shana by the Beach 

Luxo Hilton San Jose Manatus Le Cameleon Boutique Arenal Kioro Parador Spa & Resort 

Categoria DBL TPL SGL CHD Validade 2022 

Primeira 2851 2639 3860 1869 May a 22 Jun 

 2968 2726 4086 1885 23 Jun a Aug 

 2880 2667 3893 1885 Sep+Oct 

 2896 2678 3924 1885 Nov 

Luxo 3552 3281 4873 2066 May a 21 Jun 

 3579 3301 4929 2066 22 a 30 Jun 

 3889 3521 5447 2163 Jul+Aug 

 3713 3387 5196 2077 Sep+Oct 

 3571 3302 4896 2077 Nov 

Descritivo do programa,  clique aqui 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 
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01º DIA - SAN JOSE 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. San José está situada 
no meio do Vale Central e no centro do país, considerada 
como uma das cidades mais cosmopolita da América Latina. 
A cidade se encontra em um punto estratégico próximo dos 
principais atrativos turísticos como: edificios históricos, 
museus, teatros, mercados artesanais, belos parques, centros 
comerciais e oferece uma variada oferta gastronômica. 
02º DIA - SAN JOSE / TORTUGUERO (06:00 hrs) 
Saída pela manhã com destino a Tortuguero. Atravessaremos 
o Parque Nacional Braulio Carrillo, o mais extenso da região 
central, até chegar a Guápiles onde desfrutaremos de um 
delicioso café da manhã típico. Continuaremos nossa via-
gem, passando por plantações de banana, até chegar ao cais 
onde embarcaremos em uma lancha. A partir daqui 
atravesaremos rios e canais, por uma hora e meia 
aproximadamente até chegar ao lodge na hora do almoço. Á 
tarde, visita guiada ao pintoresco povoado de Tortuguero.  
03º DIA - TORTUGUERO 
Caminhada guiada pela manhã pela trilhas privadas do lod-
ge. Tempo livre para desfrutar do lodge antes do almoço. Á 
tarde, recorrido em bote pelos canais do Parque Nacional de 
Tortuguero. O Parque Nacional Tortuguero é uma das áreas 
silvestres de maior biodiversidade biológica, famoso por ser 
hábitat de sete espécies de tartarugas, rodeado de bosques 
tropicais e exuberante fauna. Também recomendamos a ex-
cursão noturna para ver a desova de tartarugas. 
04º DIA - TORTUGUERO / PUERTO VIEJO LIMÓN (06:00 hrs) 
Saída pela manhã em lancha, pelos canais, até chegar no cais 
e embarcar no  transporte terrestre. Novamente faremos 
uma parada em Guápiles. Depois do almoço (incluído) trasla-
do privado até o Caribe Sur, Puerto Viejo de Limón. Essa área 
do Caribe, é conhecida por sua riqueza cultural cheia de nu-
ances afro descendientes e indígenas, formam uma miscina-
ção única no país. 
05º DIA - PUERTO VIEJO DE LIMÓN 
Dia libre para desfrutar das lindas praias, cobertas de vegeta-
ção tropical e que permitem a mescla de atividades de aven-
tura, história natural que se complementa definitivamente 
com a cultura, a gastronomia e a música. Destacamos tam-
bém os arrecifes de corais, praias de areias multicolores 
(desde negras, amarelhas e cinzas), vegetação costeira e bos-
ques de altura média. 

06º DIA - PUERTO VIEJO DE LIMÓN / VULCÃO ARENAL 
(05:00 hrs) 
Traslado até as Llanuras del Norte onde nos espera o impres-
sionante Vulcão Arenal, uma das maravilhas naturais do pais. 
Ao longo do caminho e até chegar ao pequeno povoado de 
La Fortuna localizado aos pés do imponente Vulcão Arenal, 
poderemos apreciar plantações agrícolas, plantas ornamen-
tais e fazendas degado. 
07º DIA - VULCÃO ARENAL 
Saída pela manhã para uma caminhada dentro do Parque 
Nacional Vulcão Arenal. Incluindo a Catarata Río Fortuna, 
localizada em uma reserva biológica de bosque tropical. O 
caminho conta com 530 degraus, com confortáveis áreas de 
descanso. Finalmente tempo para um banho refrescante nas 
águas cristalinas do Río Fortuna seguido de um almoço 
(incluído). 
08º DIA - VULCÃO ARENAL / MANUEL ANTONIO (05:00 hrs) 
Pela manhã saída com destino ao a Manuel Antonio no Paci-
fico Central. Este é o menor dos parques nacionais da Costa 
Rica e também um dos mais visitados por suas preciosas 
praias entre montanhas, bosques e a vida silvestre em seu 
hábitat natural.  
09º DIA - MANUEL ANTONIO 
Dia livre para desfrutar da praia e a possibilidade de cruzar 
com diferentes espécies de animais em seu hábitatnatural. 
10º DIA - MANUEL ANTONIO / SAN JOSE (03:50 hrs) 
Manhã livre. Traslado até San José está previsto para depois 
do meio día. A noite recomendamos visitar um restaurante 
típico costarricenses com shows de mascaradas e música 
típica ou se preferir, degustar da cozinha nacional e 
internacional em alguno dos excelentes restaurantes da 
cidade. 
11º DIA - SAN JOSE 
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nos-
sos serviços 

COSTA RICA, PRAIAS DE ENCANTOS 


